
نقش امتنان�ت دل�ل
در محدودسازى حكم

محمدعلى خادمى كوشا*

* ه�أت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.

چچچچكككك����ــــــــددددهههه::::    نقش امــتنانـى بودن دل�ل در مــحــدودسـازى حكـم و منع از
جـر-ان احكام امــتنانى مـثل اصل برائت و… در مــوارد خـالف امـتنان،
اول�ن بار توسط شـ�خ انصارى مـطرح شد و در مـ�ان فـق�ـهان مـتأخـر از
وى شـهــرت -افت؛ ولى در عـصـر حــاضـر برخى از فــقـهـا همـانـند امـام
خـمـ�نى و مـتــأخـران از ا-شـان با آن مـخـالفت كـردهAانـد. ا-ن مـقـاله با
پ�شAفرض امكـان وجود امتنان�ت خـاص در برخى از ادلهH احكام در پى
اثبات نقش امتنان�ت ادله در مقدار داللت دل�ل، تنظ�م گرد-ده است.
نوآورى ا-ن مـقـاله عــبـارت است از تحل�ل نظر-ـهH شـ�خ انصـارى «قـدس
سره» مبنى بر عدم جر-ان ادله امتنانى در موارد خالف امتنان، و تقر-ر
و توجـ�ه اصـولى آن به همـراه تحل�ل نظر-ه رقـ�ب (نظر-ه امـام خمـ�نى

«قدس سره» و بررسى تفص�لى ادله و در نها-ت نقد آنAها.
ره�ــافت نگارنده در ا-ـن مـقــاله، اثبــات تأث�ـر امــتنانـى بودن دل�ل در
محدود سازى حكم از طر-ق محدود-ت داللت دل�ل و سلب اطالق آن
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است؛ نه از طر-ق عل�ت امـتنان براى احكـام امتنانى كـه مـورد اشكال
امام خم�نى است.١

ككككلللل����ددددووووااااژژژژههههAAAAههههاااا::::    امتنان، حكم امتنانى، مقام امتنان.

Y×Ð ÕdÞ Æ±

��ادله امتنانى دل�ل3ها2ى هستند كه داراى لسان امتنانى بوده، از وجود امتنان (تخف
و رعــا2ت آسـا2ـش مكل�) در حكم، خــبــر مى3دهند (ر. ك: خــادمى، ١٣٩١،
ص١٢١3). ا2ن ادله و2ژگى3ها2ى دارند كـه همواره در اسـتنباط احكام، مـورد توجه
فقها قرار مى3گ�رند از جمله ا2ن3كه ادلهO امتنانى نزد مشهور فقها بعد از ش�خ انصارى

در محدودسازى حكم به موارد امتنانى، نقش پذ2رفته شده3اى دارند.
و2ژگى فوق از جهات مختل�، قابل تحقق است كه عمدهO آن3ها عبارتند از:
»�ªÂUJ�«  u?�� È«d� ÊU?M�?�« X}K� ©n به ا2ن مـعنا كـه اگـر عـلت بودن امـتنان

براى ثبـــوت حكم از هـر راهى اثبــات شـــود، مطابـق قــاعــدهO «الـعلة تعـــمّم و
تخصّص»، مى3توان مـوارد جر2ان حكم را به مـوارد وجود علت محـدود نمود؛

در نت�جه، در موارد خالف امتنان جارى نمى3شود.
«© ªÂUJ�«  U?��« È«d� ÊUM�?�« X}K}�œ با توجـه به عبـارت3هاى فقـها، مـحدود

كـردن حكم امتنانى بـه موارد امـتنان از طر2ق دل�ل امـتنانى، از دو راه امكان3پذ2ر
است:

.�١. كش� عل�ت امتنان از طر2ق دل�ل امتنانى؛ همانند قسمت ال
٢. عدم اطالق دل�ل نسبت به موارد خالف امتنان؛ وقتى 2ك دل�ل در مقام
امـتنان ب�ان شـود، الفـاظ دل�ل با توجـه به وجود قـر2نهO مـقامى امـتنان، نسـبت به
مــوارد خـالف امــتنان فـاقــد اطالق خــواهد بود؛ در نتــ�ـجــه شـامل آن مــوارد

نمى3شود.
با توجـه به عـبـارت3هاى ش�ـخ انصارى در مـبـاحث مـربوط به جـر2ان اصل
برائت، و فـقهـاى پ�ـرو او در مورد حـد2ث رفع به روشنى پ�ـداست كه ا2شـان به
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دنبـال كـش� مقـدار داللت دل�ل امـتنانى و بـهره3گـ�ـرى از لسـان دل�ل امـتنانى با
اسـتـفـاده از قـر2نهO امـتنان بود و به دنبـال تضـ�ـ�ق و توسـعـهO حكـم از طر2ق عل�ت

امتنان، ن�ست.(ادامه مقاله)
محل بحث ا2ن مـقاله كه به دنبـال بررسى نظر ش�خ انصـارى و پ�روان او در
زمـ�نهO «نقش امتنـان�ت دل�ل در محـدودسـازى حكم» است، همان صـورت دوم

خواهد بود كه عبارت است از «نقش امتنان در داللت دل�ل امتنانى».

q}�œ ÊœuÐ v½UM²�« “« Èd}ÖÅÁdNÐ ÏtM}A}Ä Æ≤

تا زمان شـ�خ انصارى از قر2نهO مقـامى امتنان، ب�ش3تر به عنوان قر2نه3اى براى تعـم�م
حكم و كش� دامـنهO موضوع حكم اسـتفـاده مى3شد.٢ اما با بررسى3هاى نگارنده،
ظاهرًا از زمـان شــ�خ انصـارى عـالوه بر اســتـفـادهO مـذكـور، عـرصــهO د2گرى براى
بهـره3گ�رى از امـتنان گشـوده شد و قـر2نهO مقـامى امتنان بـراى محدودسـازى حكم،
مورد استفاده قرار گرفت. ش�خ انصارى اول�ن فق�ه و اصولى توانمندى است كه در
ا2ن باره، در تأل�فات خـود، به تصر2ح سخن گفتـه است. (ر. ك: ش�خ انصارى،
فرائد االصـول، ج٢، ص٣٥ و ٢٥٨ و ٤٦٣؛ رسائل فـقهـ�ه، ١١٧ـ١٢٤؛ كـتاب

المكاسب، ج٢، ص٨٦ـ٨٩؛ مطارح االنظار، ٢٣٧ـ٢٣٨).
شـ�خ انصـارى در مـورد «حــد2ث رفع» به عنوان 2ك دل�ل امـتـنانى، بر ا2ن
عـق�ـده است كـه ا2ن حد2ث شـر2� شـامل مواردى نـمى3شود كـه رفع آثار در آن
موارد، بر خالف امتنان است. (ش�خ انصارى، فرائد االصول، ج٢، ص٣٥)

عق�ـده مذكور بعد از ش�خ انـصارى مورد پذ2رش شاگردان و مـعاصران وى
(ر. ك: آخوند خراسانى، ٣٦٩؛ آشـت�انى، ج٢، ص١٩؛ تبر2زى، ص٢٦٤)
و فــقــهــاى پـس از او قــرار گــرفت و مــورد تأكـــ�ــد واقع شــد (طبــاطـبــا2ى،
س�ـدمحـمدرضا، ص٥١؛ خـو2ى، اجود التـقر2رات، ج١، ص١١٧، و ج٢،
ص١٧٦؛ حك�م، حـقــا2ق االصـول، ج٢، ص٣٨٧). حـتى مـحـقـق نائ�نى و
مـحقـق عراقى (آقـا ضـ�اء) تـأث�ر امـتنانى بودن حـد2ث رفع را فـراتر از نظر شـ�خ
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�ـد رفع مى3دانند: اوالً با2د وجود�انصارى دانسـته3اند و از دو جهت، مـوجب تق
حكم بر خـالف امـتنان باشـد؛ و ثان�ـاً رفع آن حكم، خـالف امـتنان نبـاشـد بلكه
مـوجب امتنان بـاشد (ر. ك: كـاظمى خـراسانى، ج٣، ص٤٢٣؛ بروجـردى،

ج٣ ص٢١٣).
اول�ن فقـ�هى كه نظر2ه ش�خ انصـارى را نقد كرد، امام خـم�نى (ره) است.
�ـد حكم شـرعى، كـافى نمى3داند (ر. ك:�ا2شـان امتـنانى بودن دل�ل را براى تقـ
امام خـم�نى، كـتاب البـ�ع، ج١، ص٥٢٦). پس از وى ن�ز نـقد مذكـور توسط

برخى معاصران ادامه 2افته است (س�ستانى، ص٣٣٢3).
براى بررسى نقش امـتنانى بودن دل�ل برائت (با فرض پذ2رش امـتنانى بودن
آن)، ابتـدا با2د به بررسى و تحل�ل نظر شـ�خ انصارى با اسـتفـاده از عبـارت3هاى
Oنى را در نقد و رّد نظر2ه�ا2شان و فـقهاى پس از او پرداختـه، آن3گاه نظر امام خمـ

مذكور ب�ان نموده، بررسى مى3نما2�م.

È—UB½« a}ý dE½ —œ q}�œ ÊœuÐ v½UM²�« gI½ Æ≥

از جـمله مواردى كـه ش�خ انـصارى تأث�ـر امتنان را در مـفـاد دل�ل ب�ان كـرده3اند،
حـد2ث رفع اسـت. در نظر ا2شـان حـد2ث رفـع به ا2ن دل�ل كـه در مـقــام امـتنان
است، نسـبت به موارد خـالف امتنان، فـاقـد اطالق است؛ بنابرا2ن فقط شـامل
� و آثارى مى3شود كه رفع آن3ها خالف امتنان بر امت اسالمى ن�ست. مثالً�تكل
رفع ضـمــان نسـبت به مــال تل�3شـده در صـورت وقــوع اتالف از روى خطا و
نس�ان، مورد شمول حد2ث رفع ن�ست؛ ز2را رفع ضمان بر خالف امتنان نسبت
به شـخص ز2ان3د2ـده است (ر. ك: شـ�خ مـرتضى انصــارى، فـرائد االصـول،

ج٢، ص٣٥).
دل�ل شـ�خ انصـارى و پ�ـروان نظر ا2شان در مـورد حـد2ث رفع، با توجـه به
ا2ن3كه ه�چ استداللى غ�ر از امتنانى بودن حد2ث ن�اورده3اند، وجود قر2نهO مقامى

امتنان است.
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به نظر مى3رسـد كه منظور ا2شـان ا2ن است كه چون رفع آثار در حـد2ث رفع
در مقـام امتنان ب�ـان شده، با2د به گـونه3اى لحاظ شـود كه بتـواند مصداق امـتنان
قرار گـ�رد تا تناسب سـخن و مقـام گفت و گو حـفظ شود. به همـ�ن دل�ل، رفع
مورد نظر در حد2ث رفع، به امـتنان مق�د مى3شود. 2ا با توجه به صـالح�ت مقام
امتنان براى قـر2نه بودن در مقام ب�ـان، احتمال اعـتماد مـتكلم بر آن وجود دارد و
در نتـ�جـه، مانع حـصول اطالق مى3شـود. به هم�ن دل�ل، مـحقق عـراقى، اقل
مراتـب تأث�ر مـقام امـتنان را شك در شمـول حد2ث رفع دانسـته است كـه در ا2ن
فـرض، بـا2د اخـذ به قــدر مـتـ�ــقن نمـود و قــدر مـتــ�ـقن، رفع آثارى اسـت كـه

وجودشان خالف امتنان باشد (بروجردى، ٣، ص٢١٢).

ÊUM²�« gI½ dÐ vM}Lš ÂU�« bI½ Æ¥

امام خم�نى دربارهO تأث�ر امـتنانى بودن دل�ل بر داللت دل�ل، بر خالف نظر فقهاى
پ�ش از خود، نظر دارند. ا2ـشان ضمن رد عدم شـمول دل�ل نفى حـرج نسبت به
�ـد دل�ل حكم به جهت امـتنانى بودن�موارد خـالف امتنـان، ب�ان كـرده3اند كه تقـ
آن، به چند دل�ل قابل قبـول ن�ست (امام خم�نى، كـتاب الب�ع، ج١، ص٥٢٦3؛

و تقد2رى، ص٢٧٤3). ا2ن ادله به شرح ذ2ل است:

v�UM��« ÂUJ�« Êœu� v�u�U� ∫‰Ë« q}�œ Æ±‡¥

احكام امتنانى فـقط به حسب قـانون كلى، امتنانى هستـند و در قانون كلى،
آحـاد افـراد در نظر گـرفتـه نمى3شـوند. در نتـ�ـجـه وقـتى در 2ك قـانون نسـبت به
مجـموعـهO امت امتنان باشـد، حكم وضع3شده، 2ك قـانون امتنانى اسـت؛ حتى
اگر در موردى به 2ك شخص 2ا اشخاص صدمه بزند و 2ا سبب محروم�ت آن3ها

از 2ك حق 2ا ملك�ت شود.
مـصالح و مـفاسـد احكام بر اساس نظر عـدل�ـه ن�ز همـ�ن3طور است؛ 2عنى
مـصلحت داشـتن احكام به ا2ن مـعنا ن�ست كـه هر حكمى نسـبت به هر فـردى از
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آحاد مكل�3ها داراى مصلحت باشد. نظ�ر د2گر ا2ن مطلب در احكام س�اسى و
جزا2ى است؛ چراكه ا2ن احكام، احكام امتنانى بر مجموعهO امت است. اگرچه

ا2ن گونه احكام نسبت به افراد جنا2ت3كار داراى ضرر و حرج هستند.
حد2ث رفع ن�ز با وجود ا2ن3كه امتنانى است، شامل تصرف در مال د2گران
بدون اذن مالك آن در موارد اضطرار مى3شود؛ در حـالى كه نسبت به مالك آن،
بر خالف امـتنان است و ا2ن با امتنانى بودن به حـسب قانون منافـاتى ندارد (امام

خم�نى، كتاب الب�ع، ج١، ص٥٢٦).

ÊUM��« X}K� Âb� Ë v�UM��« Ït�œ« ‚ö�« ∫ÂËœ q}�œ Æ≤‡¥

ادلهO امـتنانى اطالق دارند و با وجـود اطالق ادلـهO احكام امـتنانى، رفع 2د از
آن3ها بدون احراز حجت، درست ن�ست. از آن3جا كه احتمال دارد امتنانى بودن
ادله، نكتـه3اى در تشـر2ـع احكام امـتنانى باشـد نه علت بـراى آن3ها، نمى3توان از
اطالق ادله دست برداشت و بلكه در فرض احتمـال انصراف ن�ز با وجود اطالق

لفظ، نمى3توان از اطالق ادله دست كش�د.

t�œ« s|ËUM� ÊU��U� t� ÊUM��« ’UB��« ∫Âu� q}�œ Æ≥‡¥

امتنانى بودن ادله3اى مـثل «الحرج» و «الضـرار» و حد2ث رفع، بدون ه�چ
شبهـه و اشكالى فقط نسبت به كسـانى است كه داراى عناو2ن مذكـورند، نه غ�ر
ا2شـان. در نت�ـجـه در حد2ث رفع، امـتنان فـقط براى غ�ـرعـالمان و بر مـضطران

و… (صاحبان عناو2ن مذكور) است، نه براى مطلق افراد امّت.
بنابرا2ن سخن پ�امـبر (ص) كه فرموده است «رفع عن امـتى ما ال2علمون»،
صرفاً بر كسى امتنان است كه «نمى3داند»، نه ا2ن3كـه عالوه بر غ�رعالم، بر عالم
ن�ز امـتنان باشد؛ و همـچن�ن «ماجعل عـل�كم فى الد2ن من حرج» فقـط نسبت به

كسى كه در حرج افتاده، امتنان است نه بر همهO امت (همان، ص٥٢٧).
البـتـه طبق نظر صـر2ح امـام خـمـ�نى، اگـر حكم مـسـتـفـاد از ا2ن ادله نسـبت به
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صاحبان عناو2ـن مذكور، بر خالف امتنان باشد، مى3توان گـفت شامل مورد خالف
امـتـنان نمى3شـود و امــا اگـر نســبت به صــاحب عنوان، امــتنانى است و نســبت به
غ�رصاحب عنوان، امتنانى ن�ست، در ا2ن صورت با2د به اطالق دل�ل استناد نمود.
امام خـم�نى بالفـاصله پس از ب�ـان اخ�ر آورده است: «انـد2شه كن تا گـمان
نكنى ا2ن سـخن با آنچـه در ابتـداى سـخن (دل�ل اول) ب�ـان شـد، تناقـضى دارد»

(همان).
از سخن اخـ�ر امام خمـ�نى بر مى3آ2د كه ا2شان نقـش امتنانى بودن دل�ل را به
طور كلى نفى نكرده و در مـورد مـتـعلق امتنان در ادلـهO امتنانى (كـه از نظر ا2شـان
متـعلق امتنان، فقط صـاحبان عناو2ن مـذكور در ادله امتنانى هسـتند) نظر2ه ش�خ

انصارى را پذ2رفته است.

q}�œ X}½UM²�« d}ŁQð ÂbŽ Ït|dE½ dÐ ÈbI½ Æµ

ادلهO امام خم�نى از جهاتـى قابل مالحظه است كه به ترت�ب به بررسى هر كدام از
ادله مى3پرداز2م.

ÊUM��« Êœu� v�u�U� ∫‰Ë« q}�œ v�—d� Æ±‡µ

دل�ل اول با تـركـ�ــبى از 2ك قـ�ــاس منطقى و 2ـك قـ�ـاس لـغـوى (تنظـ�ـر و
مقا2سه) شكل گرفته است.

ق�اس منطقى عبارت است از:
�Èd?G∫ امـتنانى بودن احكام امـتنانى به حـسب احكام قـانونى لحـاظ شـده

است؛
��?Èd∫ آنچـه به حـسب احكام قـانونى لحـاظ شده، با خـالف آن در مـوارد

شخصى منافاتى ندارد؛
�t∫ امتنانى بودن احكام امتنانى با خالف آن در مـوارد شخصى، منافاتى}��

ندارد.
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ق�اس لغوى و تنظ�ر موجود در سخن امام ا2ن است كه ا2شان امتنان موجود
در احكام امتنانى را نظ�ر مصالح و مفـاسد احكام و نظ�ر احكام س�اسى و احكام

جزا2ى دانسته3اند.
در پا2ان، حكم به جـواز تصـرف در مال غـ�ـر براى فرد مـضطر، بر خـالف
امـتنان نسـبت به غـ�ر دانسـتـه شـده است، در حـالى كه حـد2ث رفع در آن مـورد

جارى است.
همهO مراحلى كه در دل�ل اول ذكر شده، داراى مالحظاتى است:

در ق�ـاس منطقى، گذشتـه از كبراى قـ�اس (مربوط به احكام قـانونى) كه از
ابتكارات امام خـم�نى بوده و مورد قـبول برخى اهل تحقـ�ق واقع شده است، به
نظر مى3رسـد صـغراى قـ�ـاس (لحـاظ احكام امـتنانى به عنوان احكام قـانونى) و

تطب�ق نت�جهO ق�اس بر مورد بحث، جاى مالحظاتى دارد.

Y�� q�� œU��« Âb� ∫‰Ë« ÏtE�ö� Æ±‡±‡µ

اشكال مذكـور مبنى بر عـدم تأث�ر مـوارد شخصى در احكام امـتنانى به دل�ل
قانونى بودن آن3ها، بـه امتنانى بودن خود حكم مـربوط است؛ در حالى كـه آنچه
در حـد2ث رفع و ادلهO برائت و امـثال آن، مـورد نظر فـقـها قـرار گـرفتـه، امـتنانى
بودن لسـان دل�ل است نـه امتـنانى بودن حكم؛ و ب�ن امـتنانى بـودن دل�ل حكم با
امتنانى بودن خود حكم، فـرق بس�ارى است كه در مقالهO «مـفهوم3شناسى احكام
امـتنانـى» از همـ�ن قلم به تفــصـ�ل ب�ـان شــده است (ر. ك: خـادمى، ١٣٩١،

ص١٠٧3).
دل�ل ا2ن3كـه واژه «احكام امـتنانى» در سخن امـام به اعـتبـار مـضمـون حكم
است نه به اعـتبـار لسان دل�ل، عـالوه بر ظهـور معنا، ا2ن است كـه تمام مـراحل
اشكال مـذكور (كـبـرى و صغـرى و نت�ـجـه) مربوط به مـضـمون حكم شـرعى و
موضوع آن، ب�ان شده است؛ در حالى كه امتنانى بودن لسان دل�ل، اساساً حكم
شرعى ن�ست تا به صـورت شخصى باشد 2ا نوعى و قانونـى؛ بلكه فقط قر2نه3اى
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براى فهم معنا و كش� مقدار داللت دل�ل شمرده مى3شود.
به د2گر سـخن، امتنان�ت لـسان دل�ل صـرفًا به مـقام اثبـات و داللت دل�ل و
شـ�ـوهO ب�ـان حكم مـربوط است، بر خـالف امـتنان�ت حكم كـه به مـقـام ثبـوت و
مرحلهO تشر2ع و جعل حكم مربوط مى3باشـد كه با تصور حكم و موضوع و افراد

آن همراه است.
بنابرا2ن ســخن امـام نمى3تواند به لـسـان دل�ل مـربوط باشــد، در حـالى كـه

سخن فقها به لسان دل�ل مربوط است.
شا2د آنچه در محل بحث، موجب متـقارب بودن دو مفهوم فوق (امتنان�ت
لسان دل�ل و امتنان�ت حكم) شده، ا2ن است كـه امتنان�ت حكم، الزمهO امتنان�ت
دل�ل حكم است؛ 2عنى هر جا دل�ل، امتنانى باشد قطعاً حكم ن�ز امتنانى است؛
ز2را امـتنانى بودن دل�ل حكم بدون خـود حكم، بى3مـعنا و غ�ـرمـمكن است. به
همـ�ـن دل�ل از باب مـالزمـه، امــتنان�ت مـضــمـون حكم را كـشـ� مى3كند. در
نت�ـجه، هر چه الزمهO امتنانى بودن حكم بـاشد، الزمهO امتنان�ت دل�ل ن�ـز خواهد

بود؛ ز2را الزمهO الزم 2ك موضوع، الزمهO همان موضوع است.
اما ا2ن سـخن در مورد محل بحث ما جـارى ن�ست؛ ز2را كسانى كـه به عدم
جر2ان حكم برائت در موارد خالف امتنان معتقد هستند، الزمهO امتنان�ت حكم را
اخذ نكرده3اند تا بگو2�م الزمهO امتنان�ـت حكم، الزمهO امتنان�ت لسان دل�ل است،
بلكه آن3ها دل�ل را به سبب لسـان امتنانى، فاقد اطالق دانستـه3اند. بنابرا2ن سخن
Oم كــه اگـرچه الزمــه�آن3ها در مــورد الزمـهO امــتنان�ت دلـ�ل خـواهـد بود و مى3دان
امتنان�ت دل�ل، امتنان�ت حكم است، عكس آن صح�ح ن�ست و امتنان�ت دل�ل از

لوازم امتنان�ت حكم ن�ست تا قاعدهO الزمهO الزم جارى شود (ر. ك: همان).

ÂUJ�« `�UB� U� q}�œ Êœu� v�UM��«  ËUH� ∫ÂËœ ÏtE�ö� Æ≤‡≤‡µ

تنظ�ـر امتنـانى بودن احكام به مصـالح و مـفاسـد احكام، داراى مـالحظاتى
است:
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١ـ اگــر منـظور از احكام امــتنـانى، احكامـى است كــه علت آن3ها امـــتنان
است، در ا2ن صورت همـان مالحظهO اول پ�ش مى3آ2د؛ ز2را در سـخن فق�ـهانى
�د احكام امـتنانى معتـقدند سخنى دربارهO امتـنانى كه علت حكم است،�كه به تقـ

مطرح ن�ست تا آن را به مصالح و مفاسد احكام، تنظ�ر كن�م.
٢ـ اگـر منظور از احكام امـتنانـى، احكامى است كـه دل�لشـان داراى لسـان
امـتنانى است، در ا2ن صـورت اوالً اصل تنظ�ـر امـتنانى بودن دل�ل به مـصـالح و
مفاسد احكام مناقشه دارد؛ ز2را مـصالح و مفاسد احكام در رتبهO علت حكمند،
ولى امتنانـى بودن دل�ل در رتبهO دل�ل حكم است و تنظ�ـر دل�ل به علت، شا2سـته
ن�ست. ثان�اً ا2ن تنظ�ر نت�جه ندارد؛ ز2را در تبع�ت احكام از مصالح و مفاسد در
مـواردى كـه مـصلحت و مـفـسـدهO نوعى مـالك حـكم باشـد، مى3توان گـفت كـه
مصالح و مفاسد به صورت نوعى لحاظ شده است، در نت�جه تخلّ� از آن3ها در
موارد شخصى، ضررى ندارد. اما در داللت ادلهO امتنانى حتى اگر امتنان بر نوع
مكلفـان در نظر گرفـته شـده باشد، باز هـم قر2نهO مـقامى امـتنان موجب مى3شـود
الفاظ دلـ�ل امتنانى از داللت بر مـوارد خالف امتنـان شخصى، ناتوان بـاشد و تا
زمانى كـه بر خالف امتـنان تصر2ح نشود، شـامل موارد خالف امـتنان نمى3تواند
باشد. از ا2ن رو كمتر2ن نقش لسان امتنانـى و قر2نهO مقامى امتنان ـ همان3طور كه
برخى از فـقهـا ذكـر كرده3اند ـ ا2ن است كـه مـوجب اجمـال دل�ل حكم نسـبت به

موارد خالف امتنان مى3شود (بروجردى، ج٣، ص٢١٢).
٣ـ حـتى اگر بـراى تشخـ�ص لحـاظ مصـلحت و مفـسـدهO نوعى در احكام،
ضابطه3اى وجـود داشته باشـد (همچنان3كه مـحقق نائ�نى مـصالح و مفـاسد را در
مورد احـكام نظامى مبـتنى بر مفـاسد نوعى و در مـورد احكام شخـصى مبـتنى بر
مصالح و مفـاسد شخصى دانسته است؛ و ن�ز امـام خم�نى احكام قانونى را تابع
مصـالح و مفاسـد نوعى خوانده است) باز هم تحـقق آن ضابطه در مـورد امتنانى
بودن، ن�ـازمـند دل�ل است؛ ز2را ب�ن آن ضـابـطه و امـتنانى بودن نســبت تسـاوى
وجود نـدارد، بلكه احكام امتنانى مى3تـوانند قانونى نبـاشند و خود امـتنانى بودن
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ن�ز از احكام قـانونى ن�ست تا گفتـه شود به صورت نوعى با2د لحـاظ شود (بنا بر
پذ2رش احكام قانونى).

بنابرا2ن با توجـه به بناى شر2عت بر مصـالح (ش�خ طوسى، عـدة االصول،
ج١، ص١٠٦؛ محقق اول، ص٢٢١) و ا2ن3كه مصالح و مفاسد احكام، علت
Oـده�حـقـ�ـقى احكـامند (نراقى، احـمـد، عـوائد اال2ام، ٢٩٤) و با تـوجـه به عـقـ
مـشهـور عـدل�ـه مبنـى بر ا2ن3كه احكـام واقعى تابـع مصـالح و مـفاسـد واقـعى در
مـتــعلقـات احـكام هسـتنـد (آخـوند خــراسـانى، ص٣٦٤)، ادلهO ثبــوت احكام
شرعى، داللتى روشن بر وجود مصلحـت در شخص متعلق حكم دارند و براى
اثبات لحـاظ مصلحت و مفـسدهO نوعى و عـدم توجه به موارد شـخصى، به دل�ل

مضاع� ن�از است.

v|«e� Ë v�U}� ÂUJ�« “« v�UM��« ÂUJ�« v|«b� ∫Âu� ÏtE�ö� Æ≥‡≤‡µ

دربارهO تنظ�ـر احكام امتنانى به احكام سـ�اسى و جـزا2ى، مالحظاتى غـ�ر از
مالحظات پ�ش�ن قابل ذكر است:

١ـ گـذشـته از وجـود احكام امـتنانى در احـكام س�ـاسى و جـزا2ى در مـوارد
خـاص مثل برائت، به طـور كلى احكام س�ـاسى و جـزا2ى به مفـهـومى كه مـحل
بحث است، احكام امـتنانى ن�سـتند (اگرچه همـهO احكام االهى به مفـهوم د2گر،
داراى امتنـان بر امت اسالمى هسـتند)، ز2را وجود امتـنانى مضاع� بـر آنچه در
� و رفع�عموم احكام است، مالك امـتنانى بودن احكام است و آن رعا2ت تخف

تض�ق نسبت به بندگان است (ر. ك: خادمى، ١٣٩١، ص١١٤3).
٢ـ كـامًال واضح است كـه احكام ك�ـفرى نسـبت به شـخص جانى، امـتنانى
ن�ـستند؛ ز2را نـه تنها ه�چ تخـفـ�فى در ا2ن احكـام نسبت به جـانى در نظر گـرفتـه
نشده، بلـكه گاهى مثـالً در حدّ زناكـاران (سوره نور، آ2ه ٢) به مـجر2ان دسـتور

داده شده كه رأفتى نداشته باشند.
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امـا آنچه در پا2ان دل�ل اول ذكـر شد كـه «اكل مال غـ�ر در مـوارد اضطرار بر
خـالف امتنان است ولـى مشـمول حـد2ث رفع است»، ا2ن مطلب نـ�ز نقـضى بر

نقش امتنان در محدودسازى داللت دل�ل امتنانى نمى3تواند باشد؛ ز2را:
١ـ آنچه موجب ضـرر بر مالك شده، اضطرار مضطر است و جـبران آن ن�ز
با ضمان مضطر است كـه چون رفع آن بر خالف امتنان است، رفع نشده است.
اما نمى3توان گـفت كه رفع حكم تكل�ـفى از مضطر بر خـالف امتنان است؛ ز2را
رفع حرمت از مضطر صـرفاً موجب رفع عقـاب از او است و ارتباطى به ضرر بر
شـخص مـالك ندارد تا خـالف امـتنان باشـد؛ همـچنان كـه اگـر رفع عـقـاب هم

نشود، ضرر مالك جبران نمى3شود.
٢ـ حـتى اگر رفع حـرمت تصـرف در مـال غ�ـر را در شـرا2ط اضطرارى، بر
خـالف امتنان بدان�ـم ـ چنان3كه ظاهر كـالم برخى از فـقهـا چن�ن است (خـو2ى،
مـوسـوعـة اإلمام الـخوئى، ، 3١٤١٨هــ ق، ج٦٠، ص١٧٦) ـ باز هم حكم به
رفع حـرمت در مـوارد اضطرار (قاعـدة الضـرورات تبـ�ح المـحظورات) به دل�ل
ناد2ده گــرفـتـن نقش امـتـنان در ادلهO امـتـنانى ن�ــست؛ ز2را دل�ل رفع حــرمت از
شخص مضطر، انحصارى در ادلهO امـتنانى ندارد و بر اساس ادلهO غ�رامتنانى اعم
از عقلى و غ�رعقلى بلكه ادلهO اربعه (انصارى، كتاب المكاسب، ج٢، ص٢١)

ثابت شده است.
امـا براى رفع حكم وضـعى ضـمان در مـوارد اضطرار، دل�لى غـ�ـر از دل�ل
امـتنانى حد2ث رفع وجـود ندارد كـه آن هم به دل�ل خـالف امتنان بودن بر مـالك
جارى نـمى3شود. بلكه همـان طور كه امـام خمـ�نى عقـ�ده دارد، مـورد اضطرار
براى شخص مضطر، صرفًا اكل مال است نه اكل مـجانى. در نت�جه رفع ضمان
كه همان اكل مجانى است، مـورد اضطرار ن�ست تا با حد2ث رفع برطرف گردد

(امام خم�نى، المكاسب المحرمه، ج٢، ص٢٨٧).
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دل�ل دوم امام خم�نى بر اطالق دل�ل در مورد احـكام امتنانى مبتنى است كه
از مقدمات ذ2ل تشك�ل 2افته است:

١. ادلهO اثبات احكام امتنانى نسـبت به موارد خالف امتنان، اطالق دارند؛
�د اطالق، ن�ازمند حجت است.�و تق

Oـان3كننده�٢. امـتنان، به ا2ن دلـ�ل كـه علت حكم ن�ـست و احـتـمــال دارد ب
�د اطالق دل�ل باشد.�نكته3اى در تشر2ع حكم باشد، نمى3تواند حجتى بر تق

�د نـ�ست و�٣. نت�ـجه ا2ن3كـه اطالق ادله امتنانـى به وس�لهO امـتنان، قابل تقـ
شامل موارد خالف امتنان ن�ز مى3شوند.

مالحظاتى در دل�ل دوم وجود دارد كه عبارتند از:

v�UM��« q}�œ —œ v�UI� ÏtM|d� œu�Ë ∫‰Ë« ÏtE�ö� ‡±‡≥‡µ

پ�ش از ا2ن مـعلوم گرد2ـد كه امـتنان�ت هرگـاه در لسان دل�ل پد2دار گـردد،
قر2نه3اى مقـامى است كه مانع انعقاد اطالق نسبت به مـوارد خالف امتنان و بلكه
�ـد دل�ل به موارد امتنان است. در نت�جه ه�ـچ اطالقى كه شامل موارد�موجب تق

�د آن باش�م.�خالف امتنان شود، منعقد نمى3شود تا به دنبال حجتى بر تق

XLJ�  U�bI� Ê«bI� ∫ÂËœ ÏtE�ö� ‡≤‡≥‡µ

گذشته از وجود مانع براى انعقاد اطالق، اثبات اطالق ن�ازمند احراز مقام ب�ان
است؛ به ا2ن صـورت كـه مـتـكلم با لسـان امـتنانى در مـقـام بـ�ـان حكم براى مـوارد
خالف امتنان ن�ز باشد و احراز ا2ن مقدمه از مقدمات حكمت، بس�ار مشكل است.
اما اگر گـفته شود كه در لسـان ادلهO امتنانى، الفاظ عامى مـثل «الضرر» وجود دارد و
الفاظ عام به داللت وضعى در برخى الفاظ مثل «كل» و داللت عقلى در برخى د2گر
مثل نكره در س�اق نفى همانند «الضرر» است، در نت�جه عموم�ت دل�ل با الفاظ عام

ثابت مى3گردد و امتنان�ت دل�ل نمى3تواند مانع انعقاد ظهور عام در عموم شود.
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جواب ا2ن است كه امتنان�ت دل�ل، مخصص لبّى است؛ به ا2ن معنا كه به حكم
عـقل با فــرض امـتنانى بودن دلـ�ل حكم، خـود حكم نـ�ـز امـتنانى خــواهد بود. ا2ن
مالزمه در مفهوم دل�ل امتنانى اثبات شده است (ر. ك: خادمى، ١٣٩١، ص١١٩3)
و عمـوم�ت موضوع حكـم و شمول آن نسبت به مـوارد خالف امتنان، با مـحدود2ت
حكم (كه به موارد امـتنان اختصاص دارد) منافات دارد و نمى3تواند بر عمـوم�ت خود

باقى بماند؛ و گرنه حكم از امتنانى بودن خارج شده، خالف فرض الزم مى3آ2د.
عالوه بر ا2ن، در محاورات عرفى ن�ز دل�ل امتنانى اقتضائاً نمى3تواند داللتى بر
موارد خـالف امتنان داشتـه باشد حـتى اگر از الفاظ عـام استفـاده شده باشـد؛ مانند
ا2ن3كه كسى در مقام احسان و به عنوان هد2ه، به دوست خود بگو2د: «همهO آنچه را
كه به من حـواله شده است به تو واگذار كردم»؛ حـتى اگر ندان�م كه احـسان، علت
ا2ن كار او است 2ا فا2ده3اى از فوا2د آن و 2ا چ�ـز د2گر، آ2ا جاى شكى هست كه لفظ
عام «همهO… » در ا2ن گفتار گو2نده، هرگز شامل حواله3هاى بدهى او نمى3شود؟ و
آ2ا مخصص ا2ن عموم جز فهم عرفى از مقام سخن و انتظار تحقق مفهومى متناسب

با مقام احسان و اهدا كه مفروض مقام است، چ�ز د2گرى است؟!

q}�œ X�ôœ V�«d� —œ rJ� XLJ� gI� ∫Âu� ÏtE�ö� ‡≥‡≥‡µ

�د حكم، فقط در صورت علم به عل�ت امـتنان دانسته�در مقدمهO دوم راه تـق
شـده است كـه با احتـمـال حكمت بودن امـتنان، نمى3توان اطـالق دل�ل را مقـ�ـد
نمـود؛ در حالى كه فـقط علت حكم مى3تواند مـوجب تخصـ�ص و تعمـ�م حكم
شـود و حكمت از ا2ن توانا2ى بـهره3مـند ن�ـست، حكمت حكم هرگـاه در لسـان
دل�ل ذكر شـود 2ا با استفاده از قـرائن لفظى 2ا مقامى در متن دل�ل لحـاظ شود ـ به
توض�ـحى كه گـذشت ـ در مراتب داللت دل�ل، تأث�ـر مى3كند؛ مثل ا2ن3كـه مانع
انعــقـاد اطالق در دل�ل داراى لســان امـتنانـى مى3شـود؛ اگـرچـه نتـواند همــانند

«علت»، دل�ل مطلق د2گر را مق�د نما2د.
بنابرا2ن، در محل بـحث كه دل�ل در فضـاى امتنان ب�ان شـده است، اگرچه
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امتنان�ت به عنوان حكمت حكم باشد، قر2نه3اى بر داللت دل�ل خواهد بود.

Âu� q}�œ v�—d� Æ¥‡µ

امام خمـ�نى در دل�ل سوم، امتنانى بودن را در ادلهO امتـنانى مثل «الحرج» و
«الضـرر» و حـد2ث رفع، فـقط نسـبت به صـاحـبـان عناو2ن مـذكـور در ا2ن ادله
منحصـر نمود كه از سوى برخى همـانند فرزند وى مورد تأكـ�د قرار گرفـته است
(خم�ـنى مصطفى، ١٤١٨ هـ. ق، ج٧، ص٨٥). ا2ن دل�ل ن�ز از جهـاتى قابل

مالحظه است:
١ـ آنچـه در سـخن امـام خمـ�نى مـربوط به اخـتـصـاص داشتـن به صاحـبـان
عناو2ن گـفتـه شـده و «بالاشكال و بالشـبهـه» دانستـه شـده است، به موضـوع و
مــورد اجـراى حكـم مـربوط اسـت كـه احكـام امـتنـانى به طور قطع در صــورت
عـروض عناو2ن مـذكـور، در مـورد صاحـبـان آن عناو2ن جـارى مى3شـوند. امـا
غا2ت و علت 2ا فلسفـهO احكام امتنانى چن�ن ن�ست و احتمال عـموم�ت آن نسبت
به همـهO امت اسـالمى اعم از صـاحـبـان عنـاو2ن مـورد نظر و غـ�ـر آن3ها هست و

نمى3توان بالاشكال آن را به صاحبان عناو2ن مختص دانست.
مـثـالً در حـد2ث رفع، مــوضـوع رفع به طور قطع فـقط صـاحــبـان عناو2ن
مـذكـور در حــد2ث است؛ مـثل «مــضطر» و «مكره» و… ولى نمى3تـوان گـفت
فلسـفـه 2ا علت رفع ن�ـز بالاشـكال فـقط امـتنان بر صـاحـبـان عناو2ن است؛ ز2را
دل�لى بر ا2ن سـخـن وجـود ندارد و عـبـارت3ها2ى مـثل «مـا اضطروا و… » فـقط

مورد رفع را ب�ان مى3كنند و مانع عموم�ت غا2ت رفع ن�ستند.
٢ـ تعم�م امتنان در احكام امتنانى و شـمول آن نسبت به جم�ع امت، عالوه
بر ا2ن3كه مـورد پذ2رش فقهـا بوده و سخنان ا2شان گـاهى در ا2ن عق�ـده صراحت
داشـته است (انصـارى، فـرائد االصـول، ج١3، ص٣٢٤3؛ فشـاركى، ص٤٧؛
موسوى بجنوردى، ج٢3، ص١٧٨3) و گاهى ن�ز ظهور دارد (آخوند خراسانى،
كـفا2ة االصـول، ٣٨٧؛ و حـائرى 2زدى، ص١٩٢)، مـقتـضـاى ظاهر برخى از
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ادلهO احكام امتنانى ن�ز هست.
توضـ�ح ا2ن3كه ظاهر برخى از ادلهO امـتنانى مثل حـد2ث رفع، با توجه بـه ذكر
عبـارت «عن امتى»، ا2ن اسـت كه امتنـان مذكور در حـد2ث، به همهO امـت مربوط
است و ذكـر عناو2ن مـذكور فـقط براى ب�ـان موضـوع رفع است نه تقـ�ـ�د امـتنان.
ظاهر برخى از ادلهO د2گر مثل «ماجعل عل�كم فى الد2ن من حرج» (سوره حج، آ2ه
٧٨(و «الضـرر و الضرار فى االسـالم» (كل�نى، ١٣٨٨هـ. ق، ج٥، ص٢٨٠3؛
شـ�خ صـدوق، ١٤٠٤هـ. ق، ج٣، ص٧٦3؛ شـ�خ طوسى، تهـذ2ب االحكام،
ج٧، ص١٤٦ـ١٤٧) ا2ن است كـه نفى ا2ن احكام در اصل د2ن بـوده و در نت�ـجـه
براى همــهO مـسلمـانان نـهـاده شـده است. اگـر عـلت ا2ن احكام، امـتنـان باشـد،
عمـوم�ت مـعلول موجب كـش� از عمـوم�ت علت است؛ در نتـ�جه ظاهـر سخن

ا2ن خواهد بود كه امتنان موجود در ا2ن حكم به جم�ع امت مربوط است.
شـاهد عـرفى براى اسـتـفاده عـمـومـ�ت امـتنان از عـبـارت ادله امـتنانى، در
محاورات عرفى بس�ار روشن است مثل ا2ن3كـه وقتى گفته شود: «ن�كوكاران در
مـواقع انجــام عـمل ن�ك در مـورد امـوال د2گـران در صـورت ورود خـسـارت،
مـؤاخـذه نمى3شـوند»؛ قطعـًا از نگاه عـرف، امـتنان مـوجـود بر همـهO ن�كوكـاران
شـمرده مى3شـود و اختـصاص امـتنان وجهـى ندارد و بلكه خالف امـتنان است،
ولى فقط ن�ـكوكارانى كه مـوجب ورود خسارت شـده3اند موضـوع حكم و مورد

فعل�ت و تحقق حكم هستند.
بنابرا2ن تعـاب�ـر موجـود در ادلهO امتـنانى، در عمـومـ�ت امتنان ظهـور دارد و
عدم ابتـال به حكم امتنانى، مـوجب اختصـاص فلسفهO جـعل آن به مبـتال2ان به آن
حكم ن�ست و ابتال و عدم ابتال به حكـم االهى ربطى به مقام جعل حكم و لحاظ

امتنان ندارد و به مقام امتثال مربوط است.
٣ـ لسان امـتنانى سخن از قـرائن تعم�م حكم است كـه در كتب فـقه (شهـ�د
ثانى، مــســالك، ج٧، ص١٤؛ اردب�لى، زبده الـبـ�ــان، ص١١٣؛ و ١٧٣)،
اصـول فــقـه (تونى، ص١١٢؛ مـ�ــرزاى قـمى، ص٢٢٤؛ اصـفــهـانى، ج٣،
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ص٢٤٣3 حــائرى 2زدى، ص١٦٠3) و علوم د2ـگر (نراقى، مــحــمـد مــهــدى،
ص١٦٤3؛ ســ�ـــوطى، ج٢، ص٤٢3) بدان تـصــر2ح شـــده است حــتـى برخى
عمومـ�ت برخاسته از امـتنان�ت را آبى از تخص�ص دانستـه3اند (انصارى، فرائد،
ج٢، ص٤٦٢3). بنابرا2ن خــود امـتنان در هر مـحـدوده3اى مـثل امـت پ�ـامـبـر،
اسـالم، د2ن، … مطرح شـود، عــمـومـ�ت دارد و ن�ـازمند قـر2نـه3اى بر تعـمـ�م
ن�ـست؛ بلكه وجود خـودش قـر2نه3اى بر تعمـ�م است؛ البـته واضح است كـه با

اختصاص حكم به مورد تحقق موضوع حكم، منافاتى ندارد.
٤ـ در مقـام اجرا و عـمل، تعم�م امـتنان، الزمهO امـتنان بر صاحـبان عناو2ن
مذكور است؛ ز2را امورى كه در حد2ث رفع و الحرج و الضرر و امثال آن جزو
مرفـوعات شمـرده شده3اند، اگرچه در مـورد صاحبـان عناو2ن تحقق مى3گـ�رد،
رفع تضـ�ــ�ق و امـتنانى كــه با رفع آن امـور صـورت مـى3گـ�ـرد، اخـتــصـاصى به
صـاحبـان عناو2ن ندارد؛ بلكه به صـورت مسـتقـ�م به آن3ها مربوط است، امـا به
صورت غ�رمستق�م و با واسطه در اثر ارتباط آنان با غ�ر صاحبان عناو2ن، شامل

د2گران ن�ز مى3شود.
مـثًال وقـتى احكام حرجى از فـردى برداشتـه مى3شود، قطعـًا اطراف�ـان او و
� و آسـا2ش بهـره مى3برند،�كـسـانى كه بـا او در ارتباط هسـتند ن�ـز از ا2ن تخـفـ
جامعـه ن�ز از آن منتفع مى3شود؛ و ظاهر ادله3اى مـثل رفع عن امتى و الضرار فى
االسالم، … ا2ن است كه ا2ن احكام به دل�ل آسا2ش فردى و عمومى جعل شده
است. مـثـالً اگـر طهـارت مـائى بر مـر2ض حـتى اگـر ضـررى و حـرجى باشـد،

واجب مى3شد، آ2ا موجب مشقت بر همراهان او نبود؟
بنابرا2ن اگـر ادعـاى قطع به عـدم امـتنان نسـبت به غـ�ر صـاحـبـان عناو2ن به
�ق در غ�ر صـاحبان عناو2ن باشد، قطعاً قـابل مناقشه�جهت عدم تصـور رفع تض
است؛ ز2را مـقـتضـاى ظاهر ادلهO امـتنانى، عـمـومـ�ت امـتنان است و مـقتـضـاى
عـمـوم�ت آن نـ�ز ا2ن است كـه امـتنان در احكام امـتنانى به دو گـونه لحـاظ شـده
باشد: 2كى مستـق�م كه شامل صاحبان عناو2ن مـوجود در احكام امتنانى است؛
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و د2گرى غ�رمستق�م كه شامل غ�ر آن3ها بلكه كل جامعه مى3شود.
٥ـ وقـتى حكمى فـقط نسبت به گـروه خـاصى به عنوان امـتنانى در نظر گـرفتـه
شود به گونـه3اى كه نسبت به گروه د2گرى امـتنان نداشته باشد و بلكه گـاهى موجب
ضرر بر د2گرى باشد، نمى3توان چن�ن حكمى را امـتنانى نام�د. ز2را حكم امتنانى،
� بـر بندگان است و اگـر قرار باشـد نسبت به گـروه�حكمى است كـه موجب تخـف
� نبـوده،�� باشـد ولى نسـبت به گـروه د2گر مـوجب تخفـ�خـاصى مـوجب تخفـ
گاهى مـوجب تشد2د باشد، د2گـر وجهى ندارد كه آن را امـتنانى بنامند. بلكه چن�ن

احكامى را مى3توان به لحاظ حال غ�ر صاحبان عناو2ن، غ�رامتنانى نام�د.
به عـبـارت د2گر، پـذ2رش اخـتـصـاص امـتنان در 2ك حكـم نسـبت به گـروه
خاص، منافى امتنان�ت آن حكم است كه نه در مقـام جعل حكم، قابل قبول است
و نه در مـقام تسـمـ�ه. در مـقام جـعل، به ا2ن دل�ل كـه اگـر امتنان بر بـندگان منشـأ
حكم است، با خـالف امـتنان قـابـل جمـع ن�ـست و امـتنان بر 2ك گـروه خـاص با
خالف امـتنان بر گـروه د2گر تعارض مى3كند. دل�ل مـعقـولى بر ترج�ح 2ـك گروه
وجود ندارد؛ ز2را عناو2نى مـثل عناو2ن 2اد شده در حد2ث رفع، موجب فـض�لت
و ترج�ح صـاحبان عناو2ن بر غـ�ر آن3ها نمى3شود. در مقـام تسم�ـه ن�ز به ا2ن دل�ل
كه امتنانى نام�دن حكمى كه داراى امتنان بر گروهى و خالف امتنان بر گروه د2گر
است، توجــ�ــهى ندارد و چن�ن اصطـالحى وجـود نـدارد؛ و گـرنه اغـلب احكام
قضـا2ى و… نسبت بـه گروهى موجب ضـ�ق و جعل مـحدود2ت بوده، نسـبت به

برخى د2گر موجب گشا2ش است؛ مثل قاعدهO سلطه و قاعدهO ضمان و… .

Èd}Ö t−}²½ ‡∂

� بر مخاطبان ب�ان شود قر2نه3اى�هرگاه گفتار گو2نده در مقام امتنان و تخف
مقامى بـراى سخن گو2نده بوده و مانع اطالق كـالم مى3شود. بنابرا2ن ادلهO لفظى
شرعى ن�ز تابع ا2ن قاعدهO كـلى بوده و به هم�ن جهت امتنانى بودن دل�ل به عنوان
قر2نهO مقامى، مانع انعقاد اطالق براى دل�ل امتنانى مى3شود. در نت�جه، احكامى
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كـه از ادلهO امــتنانى به دست مـى3آ2د، شـامل مـوارد خــالف امـتنان نمـى3شـوند و
ادله3اى كه براى اطالق ادلهO امتنانى ب�ـان شده، قابل مساعـده ن�ست و مالحظات
متـعددى بر آن3ها وارد است. بنابرا2ن اگر اجـراى حكمى كه از ا2ن ادله به دست
آمده، در مـوردى موجب ض�ق و مشـقت بر فردى شود به گونه3اى كـه بر خالف

امتنان شمرده شود، دل�ل امتنانى نمى3تواند شامل آن مورد باشد.

∫v×}{uð ÈU¼ÅXý«œœU| 

١. ا2ن مقـاله بخشى از تحقـ�قى است كه در پژوهشگاه علوم و فـرهنگ اسالمى
در گـروه دانش3هاى وابسـتـه به فـقـه تحت عنوان «بـازخـوانى اصل برائت با

تك�ه بر امتنان�ت آن» در دست انجام است.
٢. ر. ك: منابع فقهى: علم الهـدى، الناصر2ات، ١٠٠؛ ابن زهره حلى، غن�ة
النزوع، ٤٢؛ على مومن قمى، جامع الخالف و الوفاق ٢٦؛ عالمه حلى،
منتهى المطلب، ج ٣، ص٢٨٦، مـختل�، ج ١، ص٢٢٣؛ فاضل مـقداد
س�ورى، التنق�ح الرائع، ج١، ص٥٦؛ شه�د ثانى، مسالك االفهام، ج٧،
ص١٤؛ احـمد اردب�لـى، مجـمع الفـائدة و البـرهان، ج١، ص٢٤٨؛ س�ـد
محـمد عـاملى، ج١، ص١١١؛ ش�خ بهـاء الد2ن محـمد عـاملى، الحاشـ�ة
على كتاب من ال2حـضره الفق�ه، ص ٣٣؛ محمـدتقى مجلسى اول، روضة
المتق�ن ج١، ص٣٠؛ محمد باقر سبزوراى، ذخ�رة العباد، ج١، ص٩٧؛
حس�ن بن جـمال3الد2ن خوانسارى، مشارق الشـموس، ٢٦٠؛ فاضل جواد
كاظمى، مسالك االفهام الى آ2ات االحكام، ج١، ص٨٧؛ محمداسماع�ل
خاجـوئى مازندرانى، الرسـائل الفقـه�ه، ج٢، ص٣٩٦، 2وسـ� بحرانى،
الحدائق الناضرة، ج١، ص١٧٥؛ محمدباقر وح�د بهبهانى، الحاش�ة على
مدارك االحكام، ج١، ص٤٦؛ م�ـرزا ابوالقاسم قمى، غنائم اال2ام، ج١،
ص٣٠٦؛ سـ�ــدعلى طبــاطبـائى، ر2اض الـمـسـائل، ج١ ص١٣٠؛ شــ�خ
اسدالله تسترى كاظم�نى، مقابس االنوار و نفائس االسرار، ص ٣٣؛ احمد
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نراقى، عـوائد اال2ام، ٣٠٨؛ على كـاش� الـغطاء، النور السـاطع فى الفـقـه
النافـع، ج١، ص٢٥٢؛ مـحــمــد حــسن نجــفـى، جـواهـر الكالم، ج١،

ص٦٨، و ج٥، ص١٢١.
منابع اصـولى: عـبـدالله بن مـحـمـد تونى، الوافـ�ـة فى اصـول الفـقـه، ص
١١٢؛ طباطبا2ى كربال2ى، مفات�ح االصول، ١٩٤؛ م�رزا ابوالقاسم قمى،
قـوان�ن االصـول، ٣٢٤؛ مـحـمـدتقى اصـفـهـانى، هدا2ة المـسـتـرشـد2ن،
٢٤٣/٣؛ مـحـمـدحـسـ�ن حـائرى، الفـصــول الغـرو2ة، ١٧٣؛ سـ�ـدعلى

موسوى قزو2نى، تعل�قة على معالم االصول، ٨٢٨/٤.

∫lÐUM� 

١. آخوند خراسانى، مـال محمدكاظم: كفا2ة االصول، مـؤسسهO آل3الب�ت(ع)،
قم، چاپ اول، 3١٤٠٩ه.ق.

٢. آشت�انى، مـ�رزا محمدحسن (3١٣١٩ه.ق): بحر الـفوائد فى شرح الفرائد،
چاپ سنگى.

٣. ابن3زهره ابوالـمكارم حـمــزه بن على (3٥٨٥ه.ق): غنـ�ـة النزوع إلـى علمى
األصول و الفـروع، در 2ك جلد، مؤسـسه امـام صادق عل�ـه السالم، قم،

ا2ران، اول، 3١٤١٧ه.ق.
٤. اردب�لى، احــمــد (3٩٩٣ه.ق): زبدة البــ�ـان فى احكـام القـرآن، الـمكتـبــة

الجعفر2ه، تهران.
٥. ــــــــــــــــ: مـجـمع الفـائدة و البـرهان فى شـرح ارشـاد االذهان، دفـتـر

انتشارات اسالمى، قم، 3١٤٠٢ه.ق.
٦. اصفـهانى، محمـدتقى (3١٢٤٨ه.ق): هدا2ة المستـرشد2ن فى شرح مـعالم

الد2ن، مؤسسهO آل3الب�ت، قم.
٧. امام خم�نى: المكاسب المحرمه، مؤسسهO اسماع�ل�ان، قم، 3١٤١٠ه.ق.
٨. امام خم�ـنى، روح الله موسوى (١٤١٠ه.ق): كتاب الب�ع، مـوسسه تنظ�م
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و نشر آثار امام خم�نى، تهران، اول، 3١٤٢١ه.ق.
٩. انصارى، ش�خ مرتضى: رسالة فى قاعدة الضـرر (ضمن رسائل فقه�ه ش�خ

انصارى).
١٠. انصارى، ش�خ مرتضى (١٢٨١ ه): رسائل فقـه�ه، كنگره ش�خ انصارى،

قم، ١٤١٤ه.ق.
١١. ـــــــــــــــ: فرائد االصول، مجمع الفكر االسالمى، قم، 3١٤١٩ه.ق.
١٢. ـــــــــــــــ: كتاب المكاسب، كنگره ش�خ انصارى، قم، 3١٤١٥ه.ق.

١٣. ـــــــــــــــ: مطارح االنظار، چاپ سنگى.
١٤. بحــرانى، 2وس�، (3١١٨٦ه.ق): الحــدائق الناضــرة فى احكام العــتـرة

الطاهرة، انتشارات جامعه مدرس�ن، قم.
١٥. بروجــردى، مـحـمــدتقى: نهـا2ـة االفكار (تقـر2ـرات بحث آقـا ضــ�ـاء)،

انتشارات جامعه مدرس�ن، قم، 3١٤٠٥ه.ق.
١٦. تبر2زى، موسوى: اوثق الوسائل، چاپ سنگى.

١٧. تسترى كاظم�ى، ش�خ اسدالله: مقابس االنوار و نفائس االسرار، چاپ سنگى.
١٨. تقد2رى: كـتاب البـ�ع (تقر2رات درس امام خـم�نى) مـؤسسه تنـظ�م و نشر

آثار امام خم�نى قدس سره، تهران، چاپ اول.
١٩. تونى، عــبـدالله بن مــحـمـد: الوافـ�ــة فى اصـول الفــقـه، مـجـمـع الفكر

االسالمى، قم، 3١٤١٢ه.ق.
٢٠. حـائرى، مـحـمـدحـسـ�ن (3١٢٥٠ه.ق): الـفـصـول الغـرو2ة فى االصـول

الفقه�ة، داراح�اء العلوم االسالم�ه، قم، 3١٤٠٤ه.ق.
٢١. حائرى 2زدى، عبـدالكر2م (3١٣٥٥ه.ق): درر الفوائد، انتشارات جـامعه

مدرس�ن، قم.
٢٢. حك�م، سـ�ـد مـحـسن (3١٣٩٠ه.ق): حـقا2ـق االصول، كـتـاب فـروشى

بص�رتى، قم.
٢٣. حلى، عالمه ابومنصور حسن بن 2وس� بن مطهر االسدى (م 3٧٢٦ه.ق):
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تذكرة الفقهاء، (ط ج) مؤسسه آل3الب�ت ع، قم ط اول: ١٤١٤.
٢٤. ـــــــــــــ: مختل� الش�عة فى أحكام الشر2عة، ٩ جلد، دفتر انتشارات
اسـالمى وابستـه به جـامـعه مـدرسـ�ن حوزه علمـ�ـه قم، قم، ا2ران، دوم،

3١٤١٣ه.ق.
٢٥. ــــــــــــــ: مـنتـهى المطلب، (ط ج) مــجـمع البـحـوث االســالمـ�ـه،

مشهد، ط اول، 3١٤١٢ه.ق.
٢٦. خاجـوئى مازندرانى، محـمداسمـاع�ل (١١٧٣ه.ق)، الرسـائل الفقهـ�ه،

دارالكتب االسالمى، قم، 3١٤١١ه.ق.
٢٧. خادمى كوشا، مـحمدعلى: مفهوم3شناسى احكام امـتنانى، فقه كاوشى نو

در فقه اسالمى ١٣٩١، شماره ٧٤.
Oـد مصطفـى (3١٣٩٨ه.ق): تحر2رات فى االصـول، مؤسـسه�٢٨. خمـ�نى، س

تنظ�م و نشر آثار امام خم�نى قدس سره، 3١٤١٨ه.ق.
٢٩. خـوانسـارى، حـس�ن بن جـمـال3الد2ن: مـشـارق الشـمـوس، مؤسـسـهO آل

الب�ت(ع) (چاپ سنگى)
٣٠١. خو2ى، س�ـدابوالقاسم: اجود التقر2رات (تقـر2رات بحث محقق نائ�نى)

مؤسسهO مطبوعات د2نى، قم، ١٣٦٩ ش.
٣٢. ـــــــــــــــ: مـوسوعـة االمـام الخوئى، ٣٣ جلـد، مؤسـسـة إح�ـاء آثار

اإلمام الخوئى ره، قم، ا2ران، اول، 3١٤١٨ه.ق.
٣٣. سبزوارى مـحمد باقر (م 3١٠٩٠ه.ق): ذخـ�رة المعاد فـى شرح االرشاد،

مؤسسهO آل3الب�ت، ٧ (چاپ سنگى) ـ عربى ٣ مجلد.
٣٤. سـ�ـسـتـانى، ســ�ـدعلى: قـاعـدة الضـرر و الضـرار، كـتـابخــانه آ2ت الله

س�ستانى، قم، 3١٤١٤ه.ق.
٣٥. س�ورى، فـاضل مقداد: التنق�ح الرائع، كـتابخانه آ2ت3الله مـرعضى، قمع

١٤٠٤ه.ق.
٣٦. ســ�ــوطـى، : جــالل الد2ن (٩١١ه.ق. )، االتـقــان فى علـوم القــرآن،
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دارالفكر، ب�روت، ١٤١٦ه.ق.
٣٧. شماره ٢٢، آخوند خراسانى، مالمحمدكاظم… .

٣٨. شـهـ�ـد ثانى، ز2ن3الد2ن جـبـعى عـاملى (3٩٦٥ه.ق): مـسـالك االفـهـام،
مؤسسه معارف اسالمى، قم، ١٤١٣ه.ق.

٣٩. شـ�خ صدوق مـحـمد بن على بن بـابو2ه (٣٨١ ه): من ال2حضـره الفـق�ـه،
جامعه مدرس�ن، قم، 3١٤٠٤ه.ق، عربى، ٤ مجلد.

٤٠. شــ�خ طوسى، ابوجــعـفــر مـحــمـد بن الـحـسن (م3٤٦٠ه.ق): تهــذ2ب
االحكام، دارالكتب االسالم�ه، تهران، چهارم، 3١٤٠٧ه.ق.

٤١. ـــــــــــــ: العدة فى االصول الفقه، مؤسسه آل الب�ت (بى تا).
٤٢. طباطبا2ى، س�د على (م3١٢٣١ه.ق): ر2اض المسائل، مؤسسه انتشارات

اسالمى (جامعه مدرس�ن)، قم، ط اول، 3١٤١٢ه.ق.
٤٣. طباطبا2ى، سـ�دمحمدرضـا، تنق�ح االصول (تقر2ر درس آقاضـ�اء عراقى)

چاپخانه ح�درى، نجفع ١٣٧١ه.ق.
٤٤. طباطبـا2ى كربال2ى، س�د مـحمد (حدود ١٢٢٩ه.ق)، مفـات�ح االصول،

چاپ سنگى.
٤٥. عاملى(ش�خ بهاءالد2ن) محمد: الحاشـ�ة على كتاب من ال2حضره الفق�ه،

كتابخانه آ2ت الله مرعشى نجفى، قم، 3١٤٢٤ه.ق.
٤٦. علم الهدى، س�ـدمرتضى على بن حس�ن موسوى: المـسائل الناصر2ات،
2ك جلد، رابطـة الثـقـافـة و العـالقـات اإلسـالمـ�ـة، تهـران، ا2ران، اول،

3١٤١٧ه.ق.
٤٧. فشاركى، س�د مـحمد (١٣١٦ه.ق): الرسائل الفشارك�ـه، دفتر انتشارات

اسالمى، قم، ١٤١٣ه.ق.
٤٨. قمى سبزوارى، على مؤمن: جامع الخالف و الوفاق، زم�نه3سازان ظهور

امام عصر(ع)، قم، اول، 3١٤٢١ه.ق.
٤٩. قمى گـ�النى (م�رزاى قـّمى)، ابوالقاسم بن محمـد حسن (3١٢٣٢ه.ق):
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غنائم األ2ّام فى مسـائل الحالل و الحرام، انتشـارات دفتر تبل�غـات اسالمى
حوزه علم�ه قم، اول، 3١٤١٧ه.ق.

٥٠. كاش� الغطاء نجفى، على بن محمدرضا بن هادى: النور الساطع فى الفقه
النافع، ٢ جلد، مطبعة اآلداب، نج� اشرف، عراق، اول، 3١٣٨١ه.ق.

٥١. كاظمى خـراسانى، محمـد على: فوائد االصول، (تقر2رات بحث مـحقق
نائ�نى) انتشارات جامعه مدرس�ن، قم، چاپ 3١٤٠٤ه.ق.

٥٢. كاظمى، (فاضل جواد): جواد بن سعـد اسدى: مسالك األفهام إلى آ2ات
األحكام، ٤ جلد.

٥٣. كل�نى، ابوجـعـفـر مـحـمـد بن 2عـقـوب (م 3٣٢٩ه.ق): الكافى، داركـتب
االسالم�ه، تهران، ط سوم، 3١٣٨٨ه.ق.

٥٤. مـجلسى اول، محـمدتقى (١٠٧٠ه.ق)، روضـة المـتقـ�ن، بن�اد فـرهنگ
اسالمى (بى تا)

٥٥. محقّق اول، نجم3الد2ن جعفر بن حس�ن (م 3٦٧٦ه.ق): معارج االصول،
مؤسسه آل الب�ت(ع)، قم، ١٤٠٣ه.ق.

٥٦. موسـوى بجنوردى، حـسن (١٣٧٩ه.ق): منتهى االصـول، چاپ سنگى
(بى تا).

٥٧. موسـوى قزو2نى، سـ�دعلى (١٢٩٨ه.ق): تعل�قـة على معـالم االصول،
دفتر انتشارات اسالمى، قم، ١٤٢٢ه.ق.

٥٨. نجفى، ش�خ محمدحسن (م 3١٢٦٦ه.ق): جواهر الكالم فى شرح شرائع
االسالم، داركتب االسالم�ه، تهران، ط سوم، ١٣٦٧ ش.

٥٩. نراقى، احـمد بن مـحمـدمهـدى (١٢٤٥ه): عـوائد اال2ام، دفتـر تبل�غـات
اسالمى، قم، 3١٤١٧ه.ق.

٦٠. ـــــــــــــ: مستند الشـ�عه، مؤسسه آل3الب�ت (عل�هم3الـسالم)، مشهد،
3١٤١٥ه.ق. نراقى، مــحــمـدمــهــدى (١٢٠٩ه.ق): الجــامع لجــوامع
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